GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”
Măsura 413.1: Renovarea satelor și echiparea teritoriului

CRITERII DE SELECTIE
Nr.
Crt.

Criteriu de selectie

Punctaj
acordat

Criterii generale
1.

Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar
pentru o investiție similară.

20

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în
aceeaşi localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai
multe sate componente, pentru o investiție similară pentru care a primit
anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componența sa,
aceasta comună nu primeşte punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeşte
punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se realizează investiția
nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investi ii similare).
Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest
criteriu se va puncta în funcție de acțiunea majoritară a proiectului (drum;
apa+canal, energie electrica, gaz, stații de transfer).
2.

Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat:
- localități cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) ............
- localități cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) ............
- localități cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) .....................
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitățile rurale cu
grad ridicat de sărăcie, lista ce este anexă la Ghidul Solicitantului.
Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în
Lista localităților din regiunile cu grad de sărăcie ridicat, punctajul fiind
stabilit funcție de procentul gradului de sărăcie cu care este înregistrată
localitatea respectivă.

3.

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală
sau județeană.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o
adresă de la Consiliul Județean/ Agenția de Dezvoltare Regională
sau
Investiția se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiin ării ADI-ului respectiv
(dacă este cazul).
Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de Consiliul

Maxim
5
5
3
1

15

4.

5.

6.

7.

Județean/Agenția de Dezvoltare Regională care să confirme că investiția se
încadrează într-o strategie de dezvoltare locală, jude eană sau regională;
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar
Proiecte integrate de investiții
Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comună, investitia
care vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel pușin 2 acțiuni din cadrul
aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii, precum si
daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezintă minimum
10% din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată în
localită ile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master
Planurile Regionale, dar care nu sunt finan ate din POS Mediu
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia
de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de
infrastructura a proiectului.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplineşte 4 condiții simultane:
- să fie proiect pentru apă/apă uzată (investi ia propusă trebuie să vizeze
realizarea unui sistem func ional de apă/apă uzată)
- să se implementeze în localități cu minimum 2.000 locuitori persoane
echivalente şi maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul
A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta
conditie)
- Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master Planul Regional
- proiectul să nu fie finan at prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I.,
niciuna dintre comunele componente în care se realizează investiția, nu
trebuie să beneficieze de finanțare prin programul POS MEDIU).
Precizare: În cazul comunelor nou înființate, acestea trebuie să
îndeplinească cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS
Mediu oferă informații referitoare la populația echivalentă a acestor
comune.
Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigură legătura
cu principalele căi rutiere (drumurile județene, naționale) sau alte căi
principale de transport (feroviare şi fluviale)
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi
demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia
de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a
proiectului.
Proiecte de investiții în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în
care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidență ridicată

5

5

10

5

a perioadelor de secetă.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.
In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia
de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul
componentei de infrastructura a proiectului.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru rețea de alimentare cu
apă şi localitatea în care se va implementa proiectul se regăseşte în Lista
Localităților cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se
prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficiența
apei în zonă (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investiția
de alimentare cu apă trebuie să se regăsească în Lista localităților cu indice
de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de
R.N. Apele Române care certifică insuficien a apei în localitate).
8.

9.

Proiectele de investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele
în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa
freatică prezintă o concentra ie ridicată de nitrați ce afectează
sănătatea populației.

5

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia
de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul
componentei de infrastructura a proiectului.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi
demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.
Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru re ea de apă/apă uzată şi
comuna în care se va realiza investi ia se regăseşte în Lista zonelor
vulnerabile la nitrați sau proiectul are anexat Buletin de analiză eliberat de
un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate (în
cazul A.D.I. toate comunele în care se realizează investi ia de apă/apă uzată
trebuie să se regăsească în Lista zonelor vulnerabile la nitrați sau sa prezinte
Buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul
ridicat al poluării în localitate.
Proiecte de investiții în infrastructura socială
Maxim 25
- realizate de către ONG uri şi unități de cult .....................................
- realizate de către comune, iar funcționarea infrastructurii sociale este
asigurată în parteneriat cu ONG-uri/ unități de cult ......................
- realizate de comune şi A.D.I.-uri.....................................................
Se acordă punctaj, în funcție de categoria de beneficiar, numai dacă prin
proiect se prevede prima înființare şi dotare a centrelor de îngrijire copii
(creşe, grădinițe, asistență după programul şcolar, tip „after school”), centre
îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale
Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturale .

25
20
15

10.

Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului
local şi a moştenirii culturale (arhitectura tradițională, conservare
patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu
specific local etc).
- realizate de către ONG uri, unități de cult, aşezăminte culturale, persoane
fizice şi juridice (exceptând comunele şi asocia iile acestora
legal constituite) ..................................................................................
- realizate de către comune, iar funcționarea obiectivului investiției este
asigurată în parteneriat cu ONG-uri/asezăminte culturale .................
- realizate de cătrecomune şi A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va
face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de
fezabilitate.............................................................................................
Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă sunt
prevăzute investi ii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor culturale (cu
excepția căminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finanțare prin
„Programul prioritar național pentru construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/centrelor pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiționale dacă acestea adăpostesc
activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzică, dans, teatru,
pictură, sculptură, artă manufacturieră tradițională );
- târguri, festivaluri, piețe tradiționale şi alte manifestări tradiționale locale;
- restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu
cultural – clasa B (arhitectură laică {construcții, statui, situri arheologice
etc}, arhitectură de cult {biserici, clopotnițe etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade,
peşteri, arbori şi arbuşti, vegetație etc.) ce sunt identificate în Listele
întocmite la nivel național. În situația în care acestea nu se regăsesc în lista
ariilor protejate la nivel na ional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexează
la proiect, în funcție de importanța elementului cadrului natural, aviz din
partea autorității publice centrale pentru protec ia mediului sau Hotărâre a
Consiliului Județean.
TOTAL

*Punctajul minim necesar ca un proiect sa fie selectat este de 5 puncte.

Maxim
5

5
4

3

100

